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Skarga wniesiona w dniu 2 lutego 2011 r. — AX 
przeciwko EBC 

(Sprawa F-7/11) 

(2011/C 152/58) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: AX (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i M. 
Vandenbussche) 

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji EBC o zawieszeniu strony 
skarżącej ze skutkiem od dnia 5 sierpnia 2010 r. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji EBC z dnia 4 sierpnia 
2010 r. o zawieszeniu strony skarżącej ze skutkiem od 
dnia 5 sierpnia 2010 r.; 

— w konsekwencji, zarządzenie pełnego przywrócenia strony 
skarżącej do pracy wraz z odpowiednim rozpowszechnie
niem wiadomości na temat w celu przywrócenia jej repu
tacji; 

— w każdym razie, zasądzenie zadośćuczynienia za krzywdę 
poniesioną przez stronę skarżącą, która oszacowana została 
ex eaquo et bono na 20 000 EUR; 

— obciążenie EBC kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 7 lutego 2011 r. — Sabbag Afota 
przeciwko Radzie 

(Sprawa F-9/11) 

(2011/C 152/59) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Veronica Sabbag Afota (Bruksela, Belgia) (przed
stawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis i É. 
Marchal) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o 
nieawansowaniu skarżącej do grupy AD 11 w postępowaniu 
w 2010 r. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji Rady z dnia 19 listopada 
2010 r. oddalającej zażalenie na decyzję organu powołują
cego o nieawansowaniu skarżącej do grupy AD 11 w tym 
postępowaniu; 

— jeśli zajdzie taka potrzeba, stwierdzenie nieważności decyzji 
drugiego oceniającego o sporządzeniu ostatecznego spra
wozdania skarżącej za okres oceny 2008-2009 i decyzji 
organu powołującego z dnia 26 kwietnia 2010 r. o 
nieawansowaniu skarżącej do grupy AD 11 w postępowaniu 
w 2010 r. 

— obciążenie Rady kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 7 marca 2011 r. — Nicolas 
Katrakasas przeciwko Komisji 

(Sprawa F-24/11) 

(2011/C 152/60) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Nicolas Katrakasas (Bruksela, Belgia) (przedsta
wiciel: adwokat L. Levi) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej o 
niewpisaniu skarżącego na listę rezerwy kadrowej w ramach 
konkursu COM/INT/OLAF/09/AD8. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej z 
dnia 11 maja 2010 r. potwierdzającej, po ponownym 
rozpatrzeniu, decyzję z dnia 9 marca 2010 r. o niewpisaniu 
skarżącego na listę rezerwy kadrowej w ramach konkursu 
wewnętrznego „COM/INT/OLAF/09/AD8 — administratorzy 
ze specjalizacją w zwalczaniu nadużyć”; 

— jeśli zajdzie potrzeba, stwierdzenie nieważności decyzji 
Komisji Europejskiej z dnia 25 listopada 2010r. oddalającej 
zażalenie skarżącego; 

— stwierdzenie nieważności listy rezerwy kadrowej w zakresie, 
w jakim nie ujęto na niej nazwiska skarżącego i wszystkich 
decyzji wydanych na jej podstawie; 

— obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.
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